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Hoofdstuk 1: Inleiding 
De psycholoog in een verander(en)d zorglandschap 
Uit de krantenkoppen blijkt dat (chronisch) ziek zijn steeds vaker voorkomt. Daarom is het belangrijk dat 
we de eerste lijnszorg gaan opkrikken, we zien hierin al een verandering, maar het zal nog een tijdje duren 
vooraleer ze op een optimaal niveau zal staan. 

 

In bovenstaande figuur kunnen we afleiden hoelang (in jaren) mensen te kampen hebben met een 
chronische ziekte. Doorgaans zien we dat hoe ouder men wordt, hoe meer jaren men lijdt aan een 
chronische ziekte. Ander onderzoek toonde ook aan dat het aantal chronische ziekten gekoppeld is aan 
het probleem van de vergrijzing. Hieruit bleek dat hoe houder men wordt, hoe meer kans men heeft om 
meerdere chronische ziekten op te lopen. 

 

Hieronder worden enkele aanpassingsproblemen opgesomd bij mensen met een chronische ziekte: 

• Fysiek: omgaan met disability en lichamelijk ongemak; 
• Emotioneel: ervaren van toegenomen depressie en angst; 
• Zelfconcept: accepteren veranderingen in zelfbeeld en competentie; 
• Sociaal: opgeven/vervangen plezierige activiteiten + omgaan met veranderende relaties met 

vrienden/familie; 
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• Professioneel: herzien van opleiding of professionele plannen; 
• Therapietrouw: moeilijkheiden met opvolgen therapeutische voorschriften. 

Uitdagingen voor zorg van chronische aandoeningen 
• Medische overcompensatie: 

o Vermijdbare ziekenhuisopnames (voorkomen is beter dan genezen); 
o Diagnostiek (labo, beeldvorming); 
o Geneesmiddelen (bv. antibiotica); 
o België scoort hoog op medische overcompensatie. 

• Overbelasting 2e/3e lijn. 
• Gebrek aan integratie/coördinatie: 

o Multipele chronische aandoeningen (en dus vaak verschillende behandelaars); 
o Emotionele problematieken (de emotionele last die komt kijken bij ziekte komt niet altijd 

even duidelijk aan bod); 
o Rehabilitatie.  

Geïntegreerde chronische ziekenzorg vereist versterking van eerste lijn 
Om de eerste lijn te versterken is er een omkering van filosofie noodzakelijk. We moeten afstappen van 
een reactieve zorg en overstappen naar een proactieve vorm van zorg. Tijdige en adequate zorg 
voorkomt verergering en verlaagt de medische consumptie. Hier is het ook belangrijk dat er steeds 
toegankelijkheid is en dat er continuïteit is in de zorg. 

We moeten overstappen van een medisch ‘cure’ model naar een biopsychosociaal ‘care’ model waar de 
focus ligt op gezondheidsgedrag, rehabilitatie, levenskwaliteit en zelfmanagment. 

 

Op de bovenstaande figuur staan de verschillende lijnen duidelijk aangegeven met voorbeelden. 
Tegenwoordig situeert de chronische ziekenzorg zich op de tweede en derde lijn, we moeten echter 
proberen om deze terug te trekken naar de eerste lijn. Op deze eerste lijn is het makkelijker om de 
verschillende factoren te bekijken, op te volgen en in te grijpen moest dat nodig zijn. We zien dan ook dat 
er nu vaak multidisciplinaire praktijken zijn om in te kunnen spelen op de noden van de patiënt. 

Rol van eerstelijnspsycholoog bij chronische ziekenzorg 
“De klinische/gezondheidszorgpsychologie is het autonoom ontwikkelen en toepassen van theorieën, 

methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie in de gezondheidsbevordering, de 
screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van gezondheidsproblemen, alsook in de preventie 

van dergelijke problemen en interventies bij de getroffen personen.” (HGR, 2015). 
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Troeven van de psycholoog binnen eerste lijn chronische ziekenzorg 
• Psycholoog als gedragsexpert (<-> huisarts mist enkele technieken om adequaat in te grijpen op 

het gedrag); 
• Preventie van (verergering) ziekte; 
• Motiveren van gezondheidsgedrag en gedragsverandering; 
• Reduceren disability (rehabilitatie); 
• Verbeteren levenskwaliteit (incl. vroeg-detectie en behandeling); 
• Ondersteunen zelfmanagement en effectiviteit medische behandeling 

o Zelfmanagement wordt steeds belangrijker; 
o Draait om de eigen gezondheid in handen te nemen, met ondersteuning van 

psychologen. 

“The integration of clinical health psychologist into the primary care setting is, almost by definition, the 
application of the biopsychosocial model.” (Gatchel & Oordt, 2003). 

Niveau’s van integratie van de psycholoog in eerste lijn gezondheidszorg 
• Als zorgverstrekker in eerstelijnspraktijk: 

o Enkel na doorverwijzing van een arts; 
o Meestal een psychische problematiek; 
o Samenwerking maar onafhankelijke zorgverstrekker. 

• Als geïntegreerd lid van een eerstelijnsteam: 
o Systematische bijdrage aan gedragsmatige, emotionele en psychosociale aspecten van 

behandelplan; 
o Beperkt aantal sessies (+ opvolging); 
o Bij nood aan behandeling psychologische problematiek: doorverwijzing naar 2e lijn. 

§ Pas doorverwijzen naar een hogere lijn wanneer je merkt dat de huidige (eerste) 
lijn niets uithaalt. 

We merken dat het zorgsysteem sterk afhankelijk is van de locatie. Zo zien we in de Verenigde Staten 
grote multidisciplinaire centra, terwijl dat België eerder in haar kinderschoenen staat. 

Vereiste vaardigheden van integratie in eerste lijn gezondheidszorg 
• Functioneren in team + interdisciplinaire communicatie 
• Basiskennis chronische medische aandoeningen 

o Je hoeft zeker geen expert te zijn in elke aandoening, maar je moet wel de beginselen 
kennen en begrijpen 

• Veranderingsgerichte assessment (gefocust en tijdsefficiënt) 
o Belang van gespreksvorming (hoe zit het met motivatie/aversie/mogelijkheid tot 

verandering?) 
• Brede kennis van specifieke gedragsveranderingstechnieken (bv. GVT’s) 
• Vaardigheden om motivatie voor gedragsverandering te verhogen 

o Het is niet de bedoeling dat we gaan overtuigen 
o We moeten een klimaat scheppen om aan de slag te kunnen gaan 

Gedragsverandering en motivatie 
Gezondheidgedrag = gedragsmatige patronen, acties en gewoontes die leiden tot gezondheidsbehoud, 
gezondheidsherstel of gezondheidspromotie. 

Als we spreken over gedragsverandering in het kader van chronische ziekten, dan zien we vaak dat er een 
aanpassing in de leefstijl noodzakelijk is. Er worden vaak enkele risicogedragingen (roken, alcohol drinken, 
fysieke inactiviteit,…) die de ziekte instand kunnen houden of verergeren. Om te komen tot verandering is 
er nood aan therapietrouw en zelfregulatie van ziekte-specifieke doelen. 
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Hierboven vinden we het transtheoretisch of stages of change model terug. Dit model is aan bod 
gekomen in de lessen rond gedragsverandering van het vak modellen in de gezondheidspsychologie. In dit 
model zien we dat mensen enkele fasen moeten doorlopen om te komen tot gedragsverandering. De 
technieken die we zullen gebruiken zijn afhankelijk van de patiënt en in welke fase hij/zij zich bevindt. 

Een ander model was het health action process approach (HAPA) model. Dit model werd gebruik om te 
beschrijven hoe mensen hun intentie omzetten in een actie om zo te komen tot gedragsverandering. In 
dit model zien we dat de factoren motivatie en zelfregulatie een belangrijke rol spelen. 

 

Hieronder worden enkele aandachtspunten beschreven die we in acht moeten nemen bij het motiveren: 

• Ambivalentie 
o Mensen willen iets veranderen, maar er zijn ook kosten aan verbonden 
o Kosten-batenanalyse wordt gemaakt à intern conflict 
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o Kosten wegen vaak meer door 
o Mensen houden niet van conflicten en zullen proberen hier zo snel mogelijk van verlost 

te komen 
• Komen gezondheidsdoelen altijd op de eerste plaats? 

o Gezondheid lijkt centraal te staan 
o Andere doelen op andere domeinen spelen ook een belangrijke rol 
o Hoe meer conflicten tussen de doelen, hoe meer interferentie er zal optreden 

• Wie wil wat veranderen? 
o Belang van de zelfdeterminatietheorie (ZDT) 
o Autonomie vs. controle 
o Autonome keuzes zijn duurzamer en hebben meer kans op slagen 
o We moeten ons ervan bewust zijn dat we niet altijd kunnen controleren; we mogen geen 

te hoge verwachtingen hebben want dat kan averechts werken 

Traditioneel medisch behandelmodel 
In het medische model zien we dat de zorgverlener de doelen zal bepalen voor de patiënt/cliënt 
(adviseren, overtuigen, discussiëren,…). We zien dat de patiënt een passieve rol toegewezen krijgt en dit 
zal leiden tot ambivalentie en verdediging. Paradoxale reacties zijn een mogelijk gevolg: de hulpverlener 
zal pleiten voor verandering terwijl de patiënt argumenten zal geven voor gedragsbehoud. 

Gezondheidspsychologische behandelmodel 
Dit model is veranderingsgericht en meer persoongebaseerd. De patiënt krijgt zelf de 
verantwoordelijkheid over zijn/haar daden/gedrag. De patiënt zal samen met de hulpverlener een 
behandelplan opstellen dat werkt vanuit de noden en zorgen van de patiënt. We zien dus een 
verschuiving naar het ondersteunen van de doelen van de patiënt. 

De eerstelijnspsycholoog kan gezien worden als een coach. Deze zal ondersteuning bieden en gaat 
motivationele gespreksvoering (MGV) gebruiken als leidraad. 

Empowerment en zelfmanagement zijn hier ook belangrijk bij. 

Een inleiding in motiverende gespreksvoering 
Definitie en theorie 
Motivationele gespreksvoering is een collaboratieve gespreksstijl gericht op het versterken bij de patiënt 
van de eigen motivatie en engagement voor verandering. 

• Collaboratief: samenwerking en gelijkwaardigheid staan centraal 
• Gespreksstijl: het is meer dan een samenvoeging van enkele trucjes 
• Eigen motivatie: we mogen de patiënt niets opleggen 
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De MGV is initieel ontwikkelt in de praktijk van de verslavingszorg. Ze is dus niet gebaseerd op een 
theorie, hoewel ze in de loop der jaren enkele theoretische raakvlakken heeft ontwikkelt. In de figuur 
hierboven zien we dat er twee centrale processen zijn: technische processen (technieken in het gesprek) 
en relationele processen (basishouding therapeut). Beide processen leiden tot een zekere mate van 
veranderingstaal waarbij de patiënt termen gebruikt die wijzen in de richting van verandering. Daarnaast 
zorgen ze ook voor een daling van behoudstaal/weerstand zodat verandering makkelijker gefaciliteerd 
kan worden. 

Kortom stelt het model hierboven dat taal een belangrijk gegeven is voor het veranderen van gedrag. 

Theoretische raakvlakken van MGV: 

• Client-centered benadering van Rogers (gaat over de basishouding van de therpaut) 
• ZDT 
• Cognitieve dissonantie theorie (dissonantie tussen voelen, denken en handelen) 

Relationeel mechanisme: MI filosofie 
• Coöperatie vs. confrontatie 

o Samenwerkigng tussen zorgverlener en patiënt  
o Gelijkwaardigheid en respect 
o Emapthie 
o Aanvaarden zonder te beoordelen/veroordelen 
o Weerstand is signaal à leidt tot dissonantie in therapeutische relatie 

• Autonomie vs. autoriteit 
o Verantwoordelijkheid ligt bij patiënt 
o Argumenten voor gedragsverandering moeten van de patiënt komen (niets opdringen!) 
o Meegaan met weerstand 
o Bevestigen en odnersteunen eigen mogelijkheden van patiënt 

• Evocatie vs. educatie 
o Eigen mogelijkheden tot gedragsverandering verkennen en oproepen 
o Patiënt = 1° bron voor oplossingen 

§ Extern aangereikte oplossingen zullen minder snel aanvaard worden 
o Discrepantie ontwikkelen tussen huidige gedrag en persoonlijke waarden/doelen 

§ Is niet altijd bewust 
§ Elk gedrag gaat gepaard met bepaalde waarden 
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Technisch mechanisme: MI kernprocessen 
• Engageren 

o Proces waarbij patiënt en hulpverlener een bepaalde werkrelatie vestigen gekenmerkt 
door wederzijds vertrouwen en respect 

o Vormt de grondlaag! 
o Kan soms verloren gaan, maar moet zo snel mogelijk terug opgebouwd worden! 

• Focussen 
o Gidsen van de patiënt naar doelgedrag dat belangrijk is voor hem/haar  

• Evoceren 
o Oproepen bij patiënten van eigen ideeën en gevoelens over waarom ze zouden 

veranderen en hoe ze dat zouden kunnen doen 
o Peilen naar verandertaal 

• Plannen 
o Samen met patiënt concrete veranderplannen opstellen 

 

Evidentie 
• Meta-analyse Hettema et al. 

o Vergelijking tussen 
§ Motivational Interviewing (MI) vs. geen interventie (C1) 
§ MI + Treatment As Usual (TAU) vs. enkel TAU (C2) 
§ MI vs. TAU (C3) 

o Op korte termijn zien we doorgaans goede effecten 
o Effecten dalen na verloop van tijd 
o Beste resultaten voor MI + TAU 

 

• Meta-analyse O’Halloran et al. 
o Chronische aandoeningen 
o Overeen verschillende studies werd een duidelijk significant effect gevonden, specifiek 

voor mensen met een chronische aandoening 
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• Meta-analyse Vanbuskirk et al. 
o Bij eerstelijnsproblematieken 
o Werkte adhv effect-sizes 
o Klein significant effect over studies heen: d = 0.18 
o Merk op: 0.18 is een bijkomend gunstig effect of de TAU 

Werkt MI? Uit de resultaten leiden we vaak positieve effecten af op veranderingen in diverse 
gezondheidsgedragingen. Soms zien we ook effecten op objectieve gezondheidsoutcomes zoals 
bloeddruk, cholesterol en dergelijke meer.  

De onderzoeken werden gedaan over verschillende populaties (ook chronische) en settings (ook 
eerstelijns). Nu rest nog de vraag: hoe werkt MI? 

 

Technische hypothese 
• Onderzoek van Magill en Gaume 

o Observatie van gedrag van probleemdrinkers bij MI consistent vs. MI inconsistent 
handelen 

o Voornamelijk verslavingsproblematieken 
o Psycholinguïstische analyse 
o Assumpties 

§ MI consistent handelen verhoogt verandertaal en verlaagt weerstandtaal 
§ MI inconstistent handelen verhoogt weerstandtaal en verlaagt verandertaal 
§ Verandertaal is positieve predictor van gedragsverandering 

• Klein, niet-significant effect 
§ Weerstandtaal is negatieve predictor van gedragsverandering 

 

• Verklaringen 
o Verfijnder psycholinguïstisch onderzoek nodig 
o Globale veranderingsuitspraken vs. sterkte van engagement 
o Kwantitatieve aspecten veranderingsuitspraken (frequentie) vs. kwaliteit (sterkte) 
o Gemiddelde vs. patroon tijdens gesprek 
o Timing begin vs. einde gesprek 
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Relationele hypothese 
Evidentie 

• Link tussen filosofie van MI en zowel verandertaal als gedragsverandering 
• Positieve correlatie tussen empathie behandelaar en reductie alcoholgebruik patiënt één jaar 

later 
• MI-consistente stijl behandelaar voorspelt betrokkenheid patiënt bij behandeling 

 

Hoe werkt MI? 

• Zowel relationele als technische aspecten van MI dragen bij aan verbeterde uitkomsten bij 
patiënt 

• Effecten deel gemedieerd door verbaal gedrag bij de patiënt 
• Complexer dan gedacht 
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Hoofdstuk 2: Kernprocessen bij motiverende gespreksvoering 
Intention-behavior gap 
Vaak zien we dat mensen wel de intentie hebben om hun gedrag te veranderen. Echter is het zo dat de 
intentie tot verandering niet persé leidt tot effectieve verandering van het gedrag. We bekijken twee 
onderzoeken die de intention-behavior gap aantonen. 

• Sheeran (2002): meta-analyse van 422 studies 
o We zien een correlatie van 0.55 tussen de intentie op T1 en het gedrag op T2 
o Opletten bij het interpreteren van de correlatie 

§ Cross-sectionele data (vaak via zelfrapportage) 
§ Op één moment gemeten 
§ Correlaties zijn misschien niet de bete manier om iets in kaart te brengen 

• Webb & Sheeran (2006): meta-analyse van experimentele studies 
o Middelgrote tot grote verandering in intentie (effect size = 0.66) heeft kleine tot 

middelmatige verandering in gedrag tot gevolg (effect size = 0.36) 
o Toont intention-behavior gap mooi aan 

Hoe kunnen we de intention-behavior gap nu verklaren? 

 

In de bovenstaande figuur zien we dat het op verschillende fasen in de gedragsverandering fout kan 
lopen. Zo zien we bijvoorbeeld dat iemand de intentie kan hebben om gedrag te veranderen, maar dat 
het niet lukt om effectief te starten met de gedragsverandering. Dit kan bv. toegeschreven worden aan 
zaken zoals: er niet meer aan denken, ze missen de kans om het gedrag uit te voeren,… 

Verder zien we ook dat een persoon niet slaagt in het volhouden van het gedrag. Hierover zal dieper 
ingegaan worden tijdens de les. 

Over het rechtse luik zal niet uitgeweid worden in de les, maar dit gaat over het gedrag succesvol af te 
ronden; er niet in slagen om er een succesvol einde aan te breien. 
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In een paper van Kwasnicka et al. wordt gekeken naar theoretische verklaringen voor gedragsbehoud. Uit 
de studie is onderstaande figuur naar voren gekomen: 

 

• Uitgangspunt: we hebben te maken met een conflict tussen een oud en een nieuw gedrag. Welke 
het meest dominant is zal verklaren of men volhoud of niet. 

• Stippenlijn: moment waarop besloten wordt een gedragsverandering door te voeren 
• Beginperiode: nieuwe gedrag dominant 
• We zien een enorm grillig verloop op de grafiek, op een bepaald moment neemt het oude gedrag 

het opnieuw over. 

In het artikel van Kwasnicka et al. worden 5 overkoepelende thema’s naar voor geschoven. Dit artikel is 
terug te vinden op Ufora, het is belangrijk dat je de artikels bekijkt en bestudeert in kader van de 
onderstaande thema’s. Je moet weten hoe je de artikelen moet definiëren en je moet trachten te 
theorieën die tijdens het vak besproken worden te linken aan de thema’s. 

• Behoudsmotieven 
• Zelfregulatie 
• Resources 
• Gewoonten 
• Omgeving en sociale invloeden 

Health Action Process Approach (HAPA) 
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Het HAPA model geeft visueel een mooi overzicht zodat de theorieën, die doorheen de les zullen 
besproken worden, geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar welke factoren, 
variabelen, processen er spelen bij het creëren van een intentie en wat er gebeurt zodra die intentie er is. 
In het model wordt ook een visuele weergave gegeven van de intention behavior gap: tussen de intentie 
en het effectieve gedrag zit nog het onderdeel van action en coping planning. 

Verder zien we nog dat het model op te delen is in twee grote fasen: de motivatie fase (intentie) en de 
zelfregulatiefase (intentie naar gedrag). 

Actie- en copingplanning 

Actieplanning 
• Strategie om individu te verbinen met goede opportuniteiten om te 

handelen 
• Plannen die specifiëren wanneer, waar en hoe gedrag gesteld zal 

worden 
• Contingentie gedrag met geanticipeerde situaties (cues) 

o Specifieke cues koppelen aan concrete gedragsacties 
o Helpt bij het automatiseren: koppelen + herhalen = associatie 

in het brein 
o Associatie leidt ertoe dat we minder beredeneerd bezig zullen 

zijn wanneer we iets aan het doen zijn; actieplanning zorgt dat het op voorhand al 
gebeurd is 

• Implentatie-intenties 
o Als-dan plannen  
o Plannen die specifiëren wanneer en waar gedrag gesteld word 
o Hoe concreter het doel, hoe groter de kans dat je het gaat uitvoeren 

Wat is nu het werkingsmechanisme achter implementatie intenties? We weten dat nadenken moeite 
kost, implementatie-intenties zullen proberen om dit te gaan omzeilen: 

• ALS: specifiëren van situationele cue(s) om gewenste gedragsrespons te stellen verhoogt mentale 
toegankelijkheid van deze cue(s) 

o Werkgeheugen en aandacht 
• DAN: confrontatie met gespecifieerde situationele cue(s) activeert automatisch gewenste 

gedragsrespons, dus geautomatiseerde doelgerichte respons 
o Direct, efficiënt, onbewust 

Copingplanning 
Door de vragen zo concreet mogeijk te maken, maak je ze tegelijk ook kwetsbaar. Hier komt dan het 
belang van copingplanning op. Stel dat er een obstakel opduikt, bv. je wil gaan joggen maar het regent, 
dan moet je weten welke alternatieven er mogelijk zijn. 

• Onzekerheidsfactor actieplannen 
• Proactieve voorbereidende strategieën 
• Anticipatie van barrières 
• Mentale representatie van manieren om barrières te overwinnen/omzeilen 

Dit lijkt allemaal enorm voor de hand liggen, maar wordt eigenlijk bitterweinig gedaan tijdens een 
interventie. 
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Effectiviteit van implementatie-intenties? 

• Adriaanse et al. (2011) 
o 23 studies naar het effect van implementatie-intenties op het eetgedrag 
o Significante verhoging van gezond eten (Cohen’s d: 0.51) 
o Significante verlaging van ongezond eten (Cohen’s d: 0.29) 

• Bélanger-Gravel et al. (2013) 
o 26 studies naar effect van implementatie-intenties op fysieke activiteit 
o Significante effecten van interventie (Cohen’s d: 0.31) en bij follow-up (Cohen’s d: 0.24) 
o Effect sterker wanneer er in het copingplan barrières opgenomen worden 

Actie en actiecontrole 
Om dit onderdeel te begrijpen wordt verwezen naar de control theory van Powers (1973), Carver & 
Scheier (1982). Het model lijkt zeer complex maar is eigenlijk zeer eenvoudig: 

 

• Theorie start met een bepaald doel dat we willen bereiken 
• Huidige gedrag en huidige situatie worden vergeleken met het ideaal 

o Hier krijgen we constant feedback komen (van jezelf of van anderen) 
o Je wenst een situatie waar er geen discrepantie is tussen beide 
o Bij geval van discrepantie 

§ Hoge discrepantie: opgeven, doel links laten liggen 
§ Aanwezige discrepantie: tandje bijsteken, extra effort leveren; 3 mogelijke 

uitkomsten 
• Discrepantie verdwijnt 
• Discrepantie verkleint à opnieuw de cyclus doorlopen 
• Discrepantie is te hoog à doel laten vallen 

• 2 belangrijke concepten 
o Zelfmonitoring: vergelijking tussen huidige toestand en gewenste toestand 

§ Als je hier niet op let, zie je geen discrepantie 
§ Dan geen verandering van gedrag 

o Zelfcontrole: pogingen om gedrag bij te stellen 
§ Is niet eenvoudig 
§ Heel wat factoren die hier in meespelen 
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Zelfmonitoring 
• Evalueren van de huidige situatie ten opzichte van de standaard 
• Identificeren van discrepantie tussen het huidige gedrag en gewenste toestand + cognitieve en 

emotionele inschatting + contextuele factoren die voortgang beïnvloeden à actie 
o Cognitieve inschatting: hoe haalbaar is het om de discrepantie op te lossen 
o Emotionele inschatting: gaat over de emoties die gekoppeld worden aan het merken van 

de discrepantie 
• Vooral belangrijk bij doelen die herhaalde inspanningen over de tijd vragen 
• Vaak doen mensen dit niet à interventies 

 

Model van Webb en De Bruin (2020) dat steunt op de controle theorie. We zien hierbij een schematische 
voorstelling omtrent discrepantie. Het resultaat van de vergelijking zal leiden tot een zeker affect. Dit 
affect gaat signaleren of we op de goede weg zijn of niet. 

• Positief affect: we gaan de gewenste richting uit à Doelen misschien wat bijstellen? Lat wat 
hoger leggen? 

• Negatief affect: signaal dat het niet al te vlot loopt à Inspanningen verhogen? 

Het model klinkt eenvoudig, misschien zelfs wat te eenvoudig… Verder zien we dat negatieve emoties 
kunnen leiden tot doelinterferentie en kunnen een signaal geven van ‘onbereikbaarheid’, in dit laatste 
geval kan disengagement optreden omdat we onszelf willen bescheremen. 

In het model is ook een geanticipeerd affect terug te vinden. In onderzoek werd aangetoond dat 
effectieve emoties leiden tot een intentie, maar zeker niet leiden tot effectief gedrag. Het is voornamelijk 
het geanticipeerde affect dat ertoe gaat leiden dat het gedrag al dan niet verandert. 

Tijdens de coronapandemie werden er allerlei tools 
ontworpen om het coronagedrag bij te sturen in functie van 
de besmettingen. Het coronakompas was hier één van. Deze 
tool maakte gebruik van de kleuren rood, geel en groen 
gezien dit de meest gebruikte kleuren zijn om iets dat 
goed/slecht is aan te duiden. 

Hoe kunnen we zelfmonitoring als techniek gebruiken? 

• Stel doel dat geschikt is voor monitoring en geformuleerd is in termen van gedrag of een te 
bereiken uitkomst (concreet, meetbaar, tijdsgebonden, persoonlijk relevant) 
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• Ontwikkel een monitoring strategie 
o Wat? Uitkomst of gedrag dat leidt tot uitkomst 
o Referentiewaarde: toekomst, verleden, tussenstappen 
o Frequentie: continu of langere intervallen (afhankelijk van fase) 
o Duur: tot doel bereikt is en eventueel daarna (behoud/herval) 
o Feedback: direct of uitgesteld (indien interferentie met doel) 
o Hoe: registratie, automatisch (app),… 

• Gebruik informatie afgeleid uit de monitoring: persoon dient te reflecteren over informatie in 
relatie tot het gestelde doel en actie beslissen (meer inspanning, andere strategie, doel 
aanpassen of loslaten) 

 

In bovenstaande figuur zien we hoe we op verschillende manieren kunnen gaan monitoren, hier enkele vb 

• Focus op voorgangsmonitoring 
o Gedrag: stukken fruit per dag, hoe vaak gaan lopen, etc. 
o Uitkomst: gewichtsverlies, etc. 

• Publiek vs. privé 
o Publiek: op een openlijke manier, zodat andere kunnen meevolgen 
o Privé: onderscheid tussen rapporteren en niet-rapporteren 

§ Rapporteren: in privé omstandigheden een bepaalde meting doen en 
communiceren met iemand anders (bv. psycholoog, vriend, etc.) 

§ Niet-rapporteren: meting doen en voor jezelf houden 
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• Doelen die men wil bereiken 
o Toekomstgericht: over een jaar 10 kg minder wegen 
o Verleden: waardes gebruiken uit verleden (bv. ik wil het beter doen dan over 5 jaar) 

Studie van Webb et al. (2016): meta-analyse van 138 studies 

• Interventies gericht op het monitoren van doelvoortgang 
• Manipulatiecheck: toegenomen frequentie van doelmonitoring (d = 1.98) 
• Significant effect op doelsucces (d = 0.40) 
• Moderatie: groter effect wanneer gerapporteerd en geregistreerd 

Zelfcontrole 
= Capaciteit om impulsen te controleren, verleidingen te weerstaan, gewoontes te breken, en dominante 
responsen te overroepen. 

 

Hofmann et al. ontwikkelde een model om zelfcontrole te verklaren. We zien hierbij dat er twee systemen 
bestaan de impulsive precursors (benoemd als hot cognition) en de reflective precursors (benoemd als 
cold cognition).  

Bij hot cognition zien we vooral automatische reacties, we zien dan ook dat deze reacties vooral 
ongecontroleerd zijn, weinig moeite kosten en gericht zijn op korte termijndoelen. Cold cognition is 
eerder het tegenovergestelde, en richt zich op lange termijndoelen; hierbij wordt op een gecontroleerde 
en beredeneerde manier mee omgegaan. 
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Hofmann et al. (2020) ontwikkelden de integratieve zelfcontrole theorie. Deze toont aan hoe het 
zelfcontroleconflict in elkaar zit en hoe ermee kan omgegaan.  

De activatiecluster houdt in dat je een desire hebt, dit hoeft niet altijd een probleem te zijn. Het is een 
probleem als er tegelijkertijd een hogere orde gezondheidsdoel aanwezig is. Ze geraken in conflict (desire 
vs. control conflict). Eens het conflict gedetecteerd is gaat dit allerlei mechanismen in gang zetten. We 
zullen dus pogingen ondernemen om dit conflict op te lossen, hiervoor is motivatie nodig.  

Deze motivatie is niet eindeloos, de inspanning zal controlemotivatie en controlecapaciteit bepalen 
(exertion cluster). 

• Controlemotivatie = hoe gemotiveerd ben je om uw impulsen te controleren 
• Controlecapaciteit = hoe goed ben je in staat om uw impulsen te controleren 

Afhankelijk van hoe sterk de clusters worden geactiveerd, zal een gedragsverandering al dan niet 
succesvol zijn. Tussenin zien we ook nog enactment constraints, dit zijn zaken die mee gaan bepalen of 
gedragsverandering succesvol zal zijn (hulpbronnen en/of obstakels). 

Voorbeelden omtrent zelfcontrole: 

• Marshmellow test bij kinderen 
• Zelfcontrole schaal (Tangey et al.): lijkt voorspellend te zijn in heel wat gedragsdomeinen 
• Hagger et al. (2018): mate van zelfcontrole medieert gezondheidsgedrag 

Hoe wordt zelfcontrole aangewend? 

• Zelfcontroleconflict: gezondheidsdoelen (lange termijn) vereisen controleren van onmiddellijke 
verlangens/verleidingen (korte termijn)  

• Vergt wilskracht (inspanning/mentale energie) 
• Uitputbaar: zelfde bron van wilskracht voor verschillende domeinen 

Baumeister ontwikkelde een experiment waarin proefpersonen werden uitgenodigd in een labo. Het 
experiment kende twee fasen. In de eerste fase moest men wachten in een ruimte, in deze ruimte stond 
vers gebakken koekjes en een schotel met radijsjes. Afhankelijk van de conditie kregen de participanten 
andere instructies. Ofwel mocht je de radijsjes opeten maar de koekjes niet, ofwel mocht je ze beide 
opeten, ofwel werden er geen instructies zijn. Baumeister ging ervan uit dat er meer wilskracht nodig zou 
zijn om de eerste conditie te doorstaan. 

In fase twee moesten de participanten anagrammen en dergelijke meer oplossen. Hij was niet 
geïnteresseerd in de scores, maar eerder in de mate van volhouden om de puzzels op te lossen. Hij ging 
ervan uit dat personen die meer wilskracht hadden in de eerste fase, ook meer wilskracht zouden hebben 
om in deze fase vol te houden. Dit reflecteer zich ook in de 
resultaten. 

Op de y-as zien we de duur van volhouden. Deze is het langst 
wanneer er totaal geen instructies zijn of wanneer de 
chocoladekoekjes mochten opgegeten worden. In de conditie 
waar er van de radijsjes mocht gegeten worden, maar niet van 
de koekjes zien we minder volhouding. Baumeister zag dit als 
evidentie voor de uitputbare zelfcontrole. 
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De bovenstaande meta-analyse toont aan dat de studies die met het paradigma werken, vrij robuuste 
effecten vertonen. We zien voor ego-depletie een effectsize van 0.62. 

 

Grootschalige replicatieproject: rode lijn toont het punt waar geen effecten te zien zijn. We zien dat er 
een aantal studies resultaten zijn die evidentie vinden voor ego-depletion (rechts van rode lijn), en dat er 
studies zijn die een tegenovergesteld effect vinden (links van de lijn). Dan zijn er ook nog studies die totaal 
geen effect zien (liggen op rode lijn). We zien dus dat het ego-depletion effect heel erg discutabel is. 

Baumeister zegt dat wilskracht getraint kan worden: 

• Wilskracht = spier 
• Trainen van wilskracht verbetert zelfcontrole op diverse domeinen 
• Minder gevoelig maken voor ego-depletion 
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Rechts zien we een studie rond het trainen van wilskracht. We zien 
hierbij dat er zowel in de groep die getraind werd, als de groep die niet 
getraind werd er een snelle daling is in de cumulative survival. Er is wel 
een significant verschil tussen beide groep. Zo zien we dat er in de 
groep die getraind werd, er langer wordt volgehouden. 

Hierover zijn er nog heel wat studies gebeurd. 

 

Gewoontes 
= Proces waardoor een stimulus automatisch een impuls tot een bepaalde handeling genereert, als het 
gevolg van geleerde cue-respons associaties. 

• Modereert het effect van bewuste intenties op gedrag 
• Implicaties voor interventies bij gezondheidsgedrag 

o Slechte gewoontes zijn resistent tegen verandering langs beredeneerde weg omdat 
onderliggende cue-respons associaties intact blijven 

o Goede gewoontes vormen vergroot de impact van een interventie over tijd 

Hoe gaat gewoontevorming in zijn werk? Dit is eigenlijk vrij eenvoudig. In bepaalde contexten/situaties 
heb je bepaalde cues en ga je bepaalde gedragingen stellen. Als het gedrag een positief gevolg heeft, 
wordt deze positief bekrachtigd waardoor het brein een associatie zal maken. Hoe vaker dit herhaald 
wordt, hoe makkelijker een associatie kan gemaakt worden in de hersenen. Op den duur wordt een 
automatische reactie gevormd op de cue. 
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Een andere vraag is, wat kunnen we nu doen tegen gewoontes en gewoontevorming? 

 

We kunnen hier een aantal niveau’s in onderscheiden: 

• Onderstaande is ongeveer hetzelfde als het vorige model: cue wordt ervaren en ontlokt een 
automatische impuls die leidt tot gewoontegedrag 

• Bovenaan zie je drie wegen waarlangs gewoontegedrag doorbroken kan worden 
o Habit degradation (irrelevant voor verdere verhaal): uitdoving – natuurlijk proces 
o Habit inhibition: speelt wanneer de impuls geactiveerd is. We gaan er voor zorgen dat 

mensen het gedrag, gekoppeld aan de cue, niet kunnen uitvoeren 
o Habit discontinuity: spelen op de cues. Als er cues zijn die automatisch gedrag 

ontlokken, dan gaan we proberen de cues weg te nemen 
o Habit substitution: gaat ongezonde impulsen op een cue met zich meenemen. We gaan 

proberen om het ongezonde gedrag minder te triggeren, en hopen dat er een gezonder 
alternatief wordt gekoppeld aan de cue 

Hier kan onder andere gebruik gemaakt worden van computertrainingen: 

• ‘no-go’ vs. ‘go’ taken 
o Mensen een computertaak geven waar allerlei stimuli gepresenteerd worden 
o Op specifieke stimuli mogen geen reacties volgen 
o Bv. foto’s van chocolade – niet reageren 
o Zelfs een week na het experiment minder chocoladeverbruik! 

• Approach avoidance trainen 
o Stimuli zien op een scherm en reageren met een joystick (naar voor: foto wordt kleiner, 

naar achter: foto wordt groter) 
o Bv. foto’s van alcoholgerelateerde stimuli 
o Proefpersonen moesten met de joystick werken; op basis van het formaat van de foto 

moesten ze de stimulus van zich wegduwen of naar zich toetrekken 
o Bedoeling: alcoholstimuli naar zich wegduwen, maar dit werd niet vermeld door 

onderzoekers 
o Via deze manier leren om bepaalde stimuli te vermijden, hier werd ook evidentie voor 

gevonden 
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Hierboven zien we een samenvattend schema. Het stelt een soort beslissingsboom voor rond wat de 
beste techniek is om gewoontes te doorbreken of nieuwe gewoontes aan te leren. 

• Belangrijk om beide doelen, context en cues (wanneer, waar, met wie) te identificeren 
• Twee onderdelen 

o Creëren van nieuwe gewoontes 
§ Overschrijven van oude gewoontes als je bv. cue voor slecht gedrag behoud 

o Doorbreken van gewoontes (is er de mogelijkheid om die cues en context te vermijden) 
§ Habit discontinuity kan hier bv. toegepast worden 

Barrières, opportuniteiten en doelen 
Gebhardt (2008): “Het onderzoeken van de inhoud van de andere doelen van het individu, hoe ze zijn 
georganiseerd en hoe ze op elkaar inwerken, is daarom essentieel om onze inspanningen bij het 
voorspellen of beïnvloeden van gezondheidsgedrag te optimaliseren.” 

• Gezondheidsdoelen zijn ingebed in een configuratievan multipele doelen 
• Gezondheidsdoel is niet steeds het meest saliënte doel 
• Soms een competitie met de andere doelen 
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Inter-doel relaties 
• Het nastreven van één doel belemmert de uitvoering van het andere doel = interferentie 

o Gebrek aan tijd, incompatibel, energie, financiële middelen 
o ~ ego-depletie 

• Het nastreven van één doel vergemakkelijkt de uitvoering van het andere doel = facilitatie 
o Overlap strategie, conditioneel 

• De assumptie dat mensen gemakkelijker gedrag stellen dat bijdraagt tot het bereiken van 
verschillende doelen 

Onderzoek Riediger et al. (2005): het leven beheren door middel van persoonlijke doelen 

• Bevraging van inter-doel relaties tussen fysiek actiever worden en drie andere belangrijke doelen 
bij een steekproef van 145 personen 

• Er werd een objectieve meting van fysieke activiteit uitgevoerd gedurende 5 maanden (N = 102) 
• De participanten moesten een dagboek bijhouden gedurende 9 dagen: doelstreven (N = 81) 
• Vooral inter-doel facilitatie voorspelt fysieke activiteit 
• Presseau et al. (2010) vonden soortgelijke resultaten 

Karoly et al. (2005): “...  wanneer individuen worden aangemoedigd om hun doelsysteem te reorganiseren 
op een manier dat het gezondheidsgedrag positief is gekoppeld aan andere gewaardeerde doelen, zullen 
ze eerder geneigd zijn om het na te streven en dit in de loop van de tijd te blijven doen. " 

Personal Project Analysis (PPA) – B. Little (1983) 
• Analyse van doelen en karakteristieken 
• Dimensies voorspellen doelengagement: 

o Betekenis: belangrijkheid, identiteit, waardecongruentie, autonomie,… 
o Controleerbaarheid: moeilijkheid, haalbaarheid, inspanning, voortgang, verwachting 

succes, interferentie,… 
o Connectie: zichtbaarheid naar buitenwereld, sociale steun,… 

• In kaart brengen via een soort invulboekje 
o Module 1: project elicication 
o Module 2: matrix 

§ Kijken hoe er gescoort wordt op bepaalde karakteristieken 
§ Op vrij eenvoudige manier veel informatie genereren 

• Ervaring met patiëntenpopulaties: moeilijke oefening want heel abstract 
o Maar terugkoppelen in gesprekken met cliënt kan ook nuttige informatie opleveren 
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Zelfdeterminatie 
Universele basisnoden (Decy & Ryan, 2002): 

• Autonomie: gevoel van psychologische vrijheid bij het uitvoeren van een activiteit 
• Verbondenheid: gevoel van geborgenheid, intimiteit 
• Competentie: positieve verwachting dat men activiteit tot een goed einde kan brengen 

 

Bovenstaande figuur is een schematisch overzicht van de verschillende types motivatie. We kunnen 
hierbij twee groepen onderscheiden: autonome motivatie en gecontroleerde motivatie. Autonome 
motivatie slaat op doelen die het individu zelf heeft gekozen, hieronder vallen de regulatietypes passie en 
persoonlijke overtuiging. Aan de andere kant hebben we ook nog gecontroleerde motivatie, dit omvat 
eerder een gedwongen gevoel want het doel is niet zelf gekozen. Hieronder vallen de regulatietypes 
interne en externe verplichting. 

Het probleem met gezondheidsdoelen is dat ze vaak extern gereguleerd worden. Denk bijvoorbeeld aan 
een arts die zegt dat je moet vermageren, of uit een gevoel van schaamte. Hagger et al. (2014) is gaan 
kijken naar het effect van het soort motivatie:  

• Bevraging autonome en gecontroleerde motivatie met betrekking tot 20 gezondheidsgedragingen 
en intenties 

• Follow-up van gezondheidsgedrag 4 weken later 
• “...  analyses onthulden significante effecten voor autonome motiverende regulaties op intenties 

en gedrag in de 20 gedragingen. Effecten voor gecontroleerde motivatie op intenties en gedrag 
waren relatief bescheiden in vergelijking. Intenties bemiddelden het effect van autonome 
motivatie op gedrag." 

Studie van Ryan (2008): ZDT heeft niet echt een interventiecomponent. Bij MGV is het omgekeerd, wel 
interventie maar geen theorie. 
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Schema van Reeve & Cheon (2020) 

 

Hier zien we bv. dat een meer autonomie-ondersteunende motiverende stijl zal leiden tot bevrediging van 
de basisnoden, zal het welbevinden faciliteren en de kans op verandering verhogen. Bij een meer 
controlerende stijl zullen we eerder omgekeerde effecten zien. 

Studie van Silva et al. (2001): “Om een autonomie-ondersteunende omgeving te creëren, probeerde het 
interventieteam bij elke deelnemer een gevoel van eigenaarschap over hun gedrag te bevorderen, zodat 
het zou voortkomen uit een intern waargenomen locus van causaliteit. "  

Silva et al. (2010): studie rond gewichtsreductie 

• 1-jarige interventie voor gewichtsmanagement via fysieke 
activiteit bij 239 vrijwilligers 

• Autonomie-ondersteunende interventie vs. psycho-educatie 
• Figuur: 

o Zwarte bolletjes: autonomie-ondersteunend à 
interventie groep kent gewichtsverandering tot 12 
maanden 

o Witte bolletjes: controlegroep à verandering, maar 
niet zo significant als experimentele groep 

Williams et al. (2006): "twaalf maanden langdurige 
tabaksonthouding en verandering in procenten calorieën van vet en lipo-eiwitcholesterol met lage 
dichtheid van baseline tot 18 maanden" 

Ng et al. (2012): “Gedragsverandering is effectiever en langduriger wanneer patiënten autonoom 
gemotiveerd zijn. Om dit idee te onderzoeken, identificeerden we 184 onafhankelijke datasets uit studies 
die gebruik maakten van de zelfdeterminatietheorie (SDT; Deci & Ryan, 2000) in de gezondheidszorg en 
gezondheidsbevordering contexten. Een meta-analyse evalueerde relaties tussen de op SDT gebaseerde 
constructies van beoefenaarsondersteuning voor patiëntautonomie en de ervaring van patiënten met 
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psychologische behoeftebevrediging, evenals relaties tussen deze SDT-constructies en indices van mentale 
en fysieke gezondheid.” 

De meeste correlaties zijn statistisch significant. De autonomie-ondersteuning heeft een positief effect op 
de 3 basisnoden. De verbanden lijken niet allemaal even sterk te zijn. Maar door de hoeveelheid 
deelnemers in de meta-analyses zijn de paden statistisch significant en dat in de verwachte richting. 

 

 

ZDT is mooi om te bekijken bij motiverende gespreksvoering. Er zijn enkele artikels die trachten om de 
ZDT en MGV te integreren. Ze hebben zijn gerelateerd, maar niet overlappen niet volledig. Elk heeft zijn 
eigenheid.  
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Leerpad 1: Engageren 
Engageren is het proces waarbij patiënt en hulpverlener een helpende werkrelatie vestigen die 
gekenmerkt wordt door wederzijds vertrouwen en respect. Engagement is de relationele fundering van 
het proces, een vereiste voor alles wat volgt. 

Het eerste gesprek 
Initiële contact is cruciaal voor succesvol engagement want het zet de toon en verwachtingen over het 
verdere verloop. Tijdens het eerste gesprek zal de patiënt uitmaken in welke mate hij/zij de hulpverlener 
vertrouwt, hoe ze zich voelen bij contact en of ze al dan niet zullen terugkeren. Onderzoek toont aan dat 
de kwaliteit van de werkrelatie is voor uitkomsten, therapietrouw en drop-out. 

Vragen die de patiënt stelt: 

• Voel ik me gerespecteerd? 
• Luistert de hulpverlener naar me en begrijpt deze mij? 
• Vertrouw ik de hulpverlener? 
• Kan ik zelf inbreng geven? 
• Stemt de hulpverlener het gesprek op mij af in plaats van een standaard benadering te volgen? 

Vragen die de hulpverlener zich best stelt: 

• Voelt de patiënt zich comfortabel? 
• Hoe ondersteunend en helpend ben ik? 
• Begrijp ik het perspectief en de bekommernissen? 
• Hoe comfortabel voel ik mij? 
• Voelt dit aan als een samenwerkend partnerschap? 

Valkuilen 
Het is van belang dat we waakzaam zijn voor de typische valkuilen, die aanleiding kunnen geven tot 
disengagement. 

Valkuil van assessment 
Ook wel valkuil van vraag-en-antwoord genoemd. Een gesprek krijgt vaak de vorm van een intake omdat 
de hulpverlener het gevoel heeft dat hij/zij zoveel mogelijk informatie moet verschaffen. Deze strategie 
kan soms gebruikt worden wanneer de patiënt zich onzeker voelt, om het gevoel van controle te 
vergroten. 

Nadeel: schept de verwachting van een bepaalde rolverdeling, namelijk de actieve handelaar, die 
touwtjes in handen houdt en de passieve patiënt die slechts oppervlakkig aan het woord is en weinig 
ruimte krijgt om te exploreren. 

Valkuil van partijdigheid 
Een hulpverlener kan geneigd zijn om een gedragsverandering voor te schrijven. Dit kan werken in de 
curatieve geneeskunde bij acute klachten. Wanneer het gaat om persoonlijke gedragsverandering is dit 
minder aangewezen. Wanneer de hulpverlener zich positioneert aan de veranderkant, lokt dit bij de 
patiënt argumenten uit voor de behoudkant. 
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Valkuil van expertise tonen 
Deze valkuil is een specifieke vorm van partijdigheid. Om de argumenten voor verandering kracht bij te 
zetten, kan de hulpverlener de indruk wekken dat hij/zij wijsheid in pacht heeft. De patiënt wordt zo in 
een passieve rol gedrongen. Als de hulpverlener impliciet en expliciet laat merken dat hij/zij de juiste 
antwoorden heeft en het beter weet, dan is dit een dooddoener voor een open en respectvolle 
samenwerking. 

Valkuil van etiketten plakken 
Opnieuw een specifieke vorm van partijdigheid waarbij de hulpverlener wil focussen op een bepaald 
probleem, en zo een label kleeft om de patiënt te overtuigen. Sommigen geloven dat het cruciaal is voor 
de patiënt om de diagnose van de hulpverlener te erkennen en te aanvaarden. 

Labels zijn vaak stigmatiserend en kunnen zo oncomfortabel aanvoelen voor de patiënt. 

Valkuil van overhaaste focus 
Hierin wil de hulpverlener aan de slag gaan met een specifiek probleem, zonder rekening te houden met 
de prioriteit van de patiënt. De patiënt heeft vaak andere prioriteiten en ziet niet altijd het belang in van 
het probleemgedrag. Gebrek aan aandacht voor het perspectief van de patiënt verhoogt de kans op 
defensieve reacties. 

Concreet: hulpverlener focust vooraleer er engagement is, dus vooraleer er een werkrelatie is gevestigd. 

Valkuil van de schuldvraag 
Het impliciet suggereren of expliciet aangeven dat de patiënt verantwoordelijk is voor de huidige 
situatie lokt defensieve reacties uit. Ook het zich negatief uitlaten over signalen van de patiënt waaruit 
blijkt dat die het minder tot niet prioritair vindt om te veranderen, werkt contraproductief. 

Soms heeft de patiënt het gevoel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de problematiek. Dit bevestigen is 
niet aangewezen, omdat dit de neutraliteit van de hulpverlener aantast, en geen veilig klimaat voor 
exploratie biedt. 

Gesprek openen 
Patiënten komen binnen met zeer uiteenlopende verwachtingen. Enerzijds hebben ze zelf zorgen en 
wensen, anderzijds kunnen ze bepaalde verwachtingen hebben over de hulpverlener. Hierom kan het 
nuttig zijn om de patiënt van in het begin duidelijk te maken hoe het gesprek zal verlopen. Enkele 
elementen waaruit de uitleg kan bestaan: 

• Afbakening van beschikbare tijd; 
• Beschrijving rollen en doelstellingen van hulpverlener; 
• Beschrijving rol patiënt; 
• Opsomming van zaken die aandacht verdienen; 
• Beginnen met een brede open vraag. 

Een voorbeeld: 

"We hebben ongeveer een half uur de tijd. Die wil ik vooral graag gebruiken om te weten te komen hoe ik 
u best kan helpen. Waarschijnlijk zal ik een groot deel van de tijd luisteren, zodat ik kan horen hoe u 
tegen dingen aankijkt en waarover u zich zorgen maakt. U heeft zelf wellicht ook bepaalde verwachtingen 
over wat hier zal gebeuren, en daarover wil ik ook graag wat horen. Tegen het einde heb ik nog wat 
specifieke details van u nodig, maar laten we nu gewoon beginnen. Waar kan ik jou mee helpen?” 
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Basistechnieken 
Open vragen stellen 
Open vragen nodigen uit om te reflecteren en te elaboreren. Door open vragen te stellen biedt je de 
ruimte om zelf na te denken en te kiezen welke kant het antwoord op gaat. Op deze manier krijgen 
patiënten de kans om te verkennen wat hen bezighoudt. Ze zijn belangrijk om een sfeer van vertrouwen 
en aanvaarding te creëren en ze bieden opening tot verkenning. 

Enkele voorbeelden: 

• Waar hebt u op dit moment het meeste last van? 
• Wat vindt u het vervelendste aan …? 
• Kunt u mij er eens wat meer over vertellen? 

Gesloten vragen worden kort beantwoordt en vragen naar specifieke informatie. Met gesloten vragen 
doe je over het algemeen 2 dingen: 

• Je controleert je ideeën; 
• Je verzamelt feitelijke informatie die je denkt nodig te hebben. 

Een reeks gesloten vragen geven de indruk dat jij de expert bent en dat er na de vragenronde een 
diagnose of oplossing zal volgen. 

Ook bij open vragen vermijd je best om teveel vragen na elkaar te stellen. Vuistregel: niet meer dan 3 
opeenvolgende vragen. Anders zouden we terecht kunnen komen in de valkuil van de assessment. Het 
beste is om het antwoord op elke vraag te laten volgen door een reflectie (zie verder). Een ritme van 
gemiddeld 2 reflecties per vraag is aangewezen. 

Let op met open vragen die eigenlijk vermomde gesloten vragen zijn, zoals meerkeuzevragen. Enkele 
voorbeelden: 

• Wat denk je dat de beste oplossing is voor jou: medicatie, diëten, of meer bewegen? 
• Wat wil je bereiken: minderen met roken of helemaal stoppen? 
• Hoe belangrijk is het voor jou om van je dwanghandelingen af te geraken? 

Affirmeren 
Affirmatie heeft als doel om de patiënt te steunen en aan te moedigen. Het leidt tot congruentie in de 
werkrelatie aangezien het tonen van positiviteit meestal ook positiviteit bij de ander oproept. Daarnaast 
kan het ook de kans op defensieve reacties reduceren, en creëert bij de patiënt meer openheid voor 
potentieel bedreigende informatie. 

Het is essentieel dat je zaken prijst die kloppen, en dat je oprecht bent, wat goed luisteren naar en 
begrijpen van de patiënt vereist. Affirmeren hoeft niet steeds van de hulpverlener te komen. Je kan 
vragen aan de patiënt om zijn/haar eigen sterktes en inspanningen te beschrijven. 

Het is gesprektechnisch van belang dat je een affirmatie niet begint met “ik…” omdat dit meer focus legt 
op de hulpverlender dan op de patiënt. Enkele voorbelde van hoe het wel kan: 

• Je hebt al veel bereikt op korte tijd 
• Je bedoeling was goed, ook al is het resultaat niet wat je gewenst had 
• Dat klinkt als een goed voorstel 

Het tegenovergestelde van affirmeren is bekritiseren en een slecht gevoel geven over de huidige situatie, 
in de foutieve veronderstelling dat dit zal aanzetten tot gedragsverandering (valkuil van etiketten). 
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Reflectief luisteren 
Reflectief luisteren = het proces waarbij we een redelijke gok doen naar de betekenis van een uitspraak 
en daar zelf een uitspraak over doen. Het proces van communicatie staat hierin centraal. 

 

Wanneer een persoon spreekt, wil deze een bepaalde betekenis communiceren. Deze betekenis kan 
gecodeerd worden in woorden. Vaak is dit niet perfect, en zeggen mensen niet exact wat ze bedoelen. 
Daarom moet de luisteraar actief luisteren en de de betekenis van de woorden decoderen. 
Communicatie kan op 3 manieren foutlopen: 

• Coderen 
• Horen 
• Decoderen 

Reflexief luisteren betekent dat de hulpverlener een redelijke gok doet naar de 
originele betekenis, en deze interpretatie terugkaatst in de vorm van een 
uitspraak. Gesprekstechnisch beginnen we beter met een uitspraak dan met een 
vraag. De reden om een uitspraak boven een vraag te verkiezen is dat we weten 
dat een uitspraak minder gemakkelijk defensieve reacties uitlokt dan een vraag, en 
eerder aanzet tot verdere exploratie. Een vraag vereist een antwoord, en plaatst 
op die manier een eis naar de patiënt. 

Doorgaans zien we enkel het topje van de ijsberg, maar de bedoeling ligt onder de 
waterspiegel. Door reflectief te luisteren kun je dat stuk onder de waterspiegel nagaan. 

Een reflectie is nooit goed of fout, maar eerder een communicatiemiddel om dat helpt bij het begrijpen 
van de patiënt. Reflecteren kan op verschillende niveaus: 

• Eenvoudige reflectie: voegt weinig tot niets toe aan wat de patiënt heeft gezegd. Overmatig 
gebruik hiervan kan ervoor zorgen dat het gesprek in cirkels ronddraait. 

• Complexe reflectie: voegt een zekere betekenis of nadruk toe aan wat de patiënt heeft gezegd, 
waarbij de hulpverlener een gok doet naar de onuitgesproken inhoud. 

o Geven het gesprek meer vaart; 
o Rekening houden dat dit oncomfortabel kan aanvoelen; 
o Niet overdrijven en niet te ver gaan gokken; 
o Je krijgt meteen feedback hoe accuraat de reflectie is. 
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Voorbeelden: 

Patiënt: "Al die medicijnen telkens stipt innemen, ze hebben makkelijk praten…" 

Eenvoudige reflectie: “Je vindt het medicatieschema dat je arts voorgeschreven heeft moeilijk om 
volgen.” 

  

Patiënt: "Ik heb soms het idee dat ik nogal veel drink" 

Een complexe reflectie: "Je maakt je zorgen over je drankgebruik” 

Of: "Je hebt het gevoel dat je meer drinkt dan goed voor je is" 

Categorieën in reflectief reflecteren: 

• Op inhoud (proces, letterlijk wat er gebeurt); 
• Op gevoel (aanwezige gevoelens, beleving, energie, uitstraling); 
• Op betekenis (betekenis of gevolgen van iets); 
• Versterkt (zonder oordeel vergroten, krachtiger benoemen). 

Functies: 

• Verdiept de mate waarin de hulpverlener de patiënt begrijpt door na te gaan of de interpretatie 
van diens uitspraak klopt; 

• Laat de patiënt toe om de eigen gedachten en gevoelens opnieuw te horen en te overpeinzen 
• De patiënt aan het woord laten, exploreren en overpeinzen 

Positieve uitkomsten: 

• Laat horen dat de hulpverlener de patiënt goed begrepen heeft 
• Duidt op respect vanwege de hulpverlener 
• Werkt bekrachtigend en moedigt aan om ambivalentie verder te exploreren 
• Kan de kans op weerstand verkleinen 

Samenvatten 
Samenvatten is een uitgebreide vorm van reflecteren waarbij de hulpverlener een aantal zaken verzamelt 
die de patiënt gezegd heeft, en terugkoppelt naar de patiënt. Het toont aan dat je zorgvuldig geluister 
hebt, en hebt onthouden en gewaardeerd hebt wat de patiënt gezegd heeft. 

3 soorten van samenvatten: 

• Verzamelen = bundelen van een aantal uitspraken van de patiënt. Dit wordt vaak kort gehouden 
zodat de vaart behouden blijft en is bedoeld uit te nodigen verder te exploreren. 

• Koppelen = verbinden van uitspraken die op verschillende momenten geuit werden. Het doel is 
om de patiënt te doen nadenken over de verbanden. Vaak gaat het hier om een verheldering van 
de ambivalentie. 

• Overgang maken = gesprek afronden en overgan maken naar een ander onderwerp. Het kan ook 
gebruikt worden om de sessie af te sluiten. Het is nuttig om dit vooraf aan te kondigen en ook 
hier de patiënt uit te nodigen om aan te vullen wat je eventueel gemist hebt. 
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Leerpad 2: Focussen 
Focussen 
Focussen: wat is het? 
Focussen betreft het gidsen van de patiënt naar een doelgedrag dat belangrijk is voor hem/haar. Het 
proces van focussen helpt de richting van het gesprek te verhelderen, de horizon waarnaar men wil 
bewegen. 

Focussen is het continue proces van richting zoeken en aanhouden. Idealiter is er tussen patiënt en 
hulpverlener een gedeeld gevoel van richting, net als een gids en een reiziger een overeenkomst hebben 
over waar ze naartoe willen gaan. 

Focus kan bepaald worden door minstens 3 factoren: 

• Patiënt: de meest voor de hand liggende bron van richting komt van de patiënt zelf. Patiënten 
komen met bepaalde problemen en bekommernissen. 

• Setting: indien de setting specifieke problemen behadnelt, is er wenig twijfel over de richting van 
het gesprek. 

• Hulpverlener: vaak gebeurt het dat de patiënt met een bepaald doel komt, maar merkt de 
hulpverlener dat een andere verandering nodig is. De uitdaging is dan hoe dit ter sprake te 
brengen en de bereidwilligheid van de patiënt om dit te bespreken te exploreren. 

Motiverende gespreksvoering kan het best vergeleken worden met gidsen. Deze stijl bevindt zich in het 
midden tussen sturen en volgen. Bij gidsen is het bepalden van de richting een samenwerkingsverband, 
waarbinnen onderhandeld wordt over de te volgen richting o.b.v. de expertise van hulpverlener en 
patiënt. Deze neutrale positie laat toe om gemakkelijk heen en weer te bewegen tussen sturen en volgen, 
afhankelijk van de situatie en waar op dat moment nood aan is. 

Het proces van focussen 

Duidelijke richting 
Patiënten komen soms met duidelijke doelen en bekommernissen naar therapie. In dit geval is er nog 
weinig meer dat gedaan moet worden dan te bevestigen, toestemming vragen om er op in te pikken, en 
autonomie van de patiënt te erkennen. 

Keuzes in richting 
In dit geval is er een vrij duidelijke set van mogelijke onderwerpen die besproken kunnen worden, met 
een achterliggend doel, maar er is nog geen duidelijke primaire focus. Een techniek die helpt om sneller te 
focussen met actievere inbreng van de patiënt, zodat onnodige verwaring vermeden wordt is agenda 
mapping.  

Agenda mapping is een vorm van meta-conversatie: een moment waarop de hulpverlener en patiënt 
even afstand nemen van het gesprek en samen de (verdere) richting van het gesprek beschouwen. Het is 
bijna als kijken op een kaart naar de plaatsen waar je naartoe wil. Bij agenda-mapping kunnen er diverse 
aspecten onderscheiden worden: 

• Structureren: duidelijk maken wat de bedoeling is. Je kan de patiënt toestemming vragen. 
o Gesprekstechnisch: gebruik van zou(den) 
o Niet elk topic hoeft geëxploreerd te worden 
o Overzicht krijgen van verschillende mogelijke richtingen van het gesprek 
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• Opties overwegen: oplijsten van mogelijke topics (bv. door patiënt zijn/haar bekommernissen te 
laten opsommen). 

o Hulpverlener kan ook lijst genereren o.b.v. wat hij/zij hoort in het gesprek 
o Belangrijk om: 

§ Patiënt tussenin voldoende ruimte te laten om te reflecteren en voorkeuren en 
zorgen te uiten 

§ Voldoende te affirmeren 
§ Hypothetische taal te gebruiken en reflectief te luisteren 
§ Eigen opinie meegeven 

• Inzoomen: tijdelijk een topic kiezen om van nabij te bekijken. 
o Topic gekozen via onderhandelingsproces 
o Informatie-uitwisseling 
o Afsluiten met samenvatting 

• Visualiseren: visuele ondersteuning bij het gebruik van agenda mapping 
o Bv. cirkels op een blad met daarin de onderwerpen of relevante gedragingen 
o Enkele cirkels open laten voor patiënt om topics aan te reiken 

 

Richting onduidelijk 
Soms is het zo dat er geen duidelijke lijst met topics mogelijk is. De uitdaging is om te luisteren naar het 
verhaal van de patiënt en trachten te oriënteren. Gidsen is hier de aangewezen stijl van focussen. 
Engagement is cruciaal maar hulpverlener zal zijn/haar expertise moeten inbrengen op een 
samenwerkende manier. Hulpverlener zal een suggestie voorleggen, maar dit is geen vaststaand feit, 
maar eerder een hypothese die moet getoetst worden. 

Belangrijke vaardigheid: uitwisselen van informatie. 

Informatie uitwisselen 
Ontlok-versterk-ontlok techniek 

• Ontlok 
o 3 functies 

§ Toestemming vragen 
§ Exploreren van bestaande kennis 
§ Uitzoeken wel soort informatie de patiënt interessant vindt 

o Bv. wil je graag iets meer horen over…? 
o Bv. vertel eens wat je al weet over de effecten van bewegen op pijn 
o Bv. Wat zijn dingen met betrekking tot deze behandeling waar jij graag meer over wil 

weten? 
• Versterk 

o Je geeft zelf informatie 
o Focus op wat patiënt meest wil/nodig heeft 
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o Vermijd vakjargon 
o Gebruik autonomie-ondersteunende taal 
o Informatie in hapklare brokjes + checken of patiënt nog mee is 

• Ontlok 
o Na geven van informatie checken hoe deze is aangekomen 
o Peilt ook naar hoe informatie geïnterpreteerd wordt 
o Peilt ook naar hoe patiënt zich erbij voelt 
o Bv. was ik tot zover duidelijk; bv. wat vind je daar nu van; bv. je lijkt verrast 

 

Adviseren 
Adviseren is een speciaal type van informatie geven. Dit is het overbrengen van wat jij denkt en 
aanbeveelt voor de patiënt. Advies geven is een vorm van informatie uitwisselen, maar er zijn bijkomende 
aspecten die het moeilijker maken. Advies heeft altijd een doe-component: je doet namelijk een 
aanbeveling over persoonlijke verandering, waardoor gemakkelijk weerstand uitgelokt kan worden. 
Belangrijk om steeds te engageren met de patiënt, expliciet toestemming te vragen, persoonlijke 
keuzevrijheid te benadrukken en een menu aan te bieden. 

Advies: spaarzaam omgaan met advies. 
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Leerpad 3: Oproepen 
Inleiding 
Nadat er een focus is gesteld op één of meerdere doelen moeten we proberen om een motivatie op te 
roepen bij de patiënt om gedragsverandering te kunnen faciliteren. We gaan ideeën en gevoelens 
ontlokken bij de patiënt over waarom ze zouden veranderen en hoe ze dat zouden doen. Met oproepen 
bedoelen we dus dat de patiënt zelf de argumenten voor verandering verwoordt. 

Bij gedragsverandering komt vaak ambivalentie kijken. Daarbij spelen zowel de voor- en nadelen van 
gedragsverandering en -behoud een belangrijke rol. We zullen argumenten voor de beide kanten van 
ambivalentie verandertaal en behoudstaal noemen. 

We hebben eerder (in leerpad 1) al gezien dat het verleidelijk kan zijn om enkel te zoeken naar 
argumenten voor verandertaal, we moeten hierbij dus opnieuw rekening houden met de verschillende 
valkuilen (op vlak van engagement).  Het kan nuttig zijn om de patiënten te laten praten over zowel de 
positieve als de negatieve aspecten, dit levert waardevolle informatie m.b.t. de beslissingsbalans van de 
patiënt. Daarnaast leidt tit er ook toe dat mensen gaan praten en zich op hun gemak gaan voelen. 

 

Verandertaal 
Wat is verandertaal? 
Verandertaal kan gedefinieerd worden als elke uitspraak van de patiënt in de richting van verandering. 
Een centrale assumptie binnen motiverende gespreksvoering is dat de mate van verandertaal 
voorspellend is voor effectieve gedragsverandering. 

Verandertaal kunnen we nog eens opsplitsen in twee vormen: 

• Voorbereidende verandertaal 
o Wens/wil om te veranderen 

§ “Ik wil wat gezonder leven” 
§ “Ik wou dat ik een beter slaapritme had” 
§ “Ik hoop dat ik binnenkort van de sigaretten af ben” 

o Vermogen om te veranderen (zelf-effectiviteit) 
§ “Ik zou er wel in slagen om te stoppen met roken” 
§ “Ik zou er wel in slagen om meer te bewegen” 

o Redenen om te veranderen 
§ “Moest ik vroeger gaan slapen, dan zou ik meer energie hebben” 

o Nood om te veranderen (dringendheid) 
§ “Ik moet echt minder cannabis gaan gebruiken” 
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• Mobiliserende verandertaal 
o Engagement 

§ “Ik zal stoppen met roken” 
o Activatie 

§ “Ik ben bereid om mijn medicatie stipter in te nemen” 
o Stappen zetten 

§ “Deze week heb ik nog niet gesnoept ’s avonds” 

 

Verandertaal oproepen 
Evocatie vragen stellen 

Een specifieke toepassing van open vragen is het rechtstreeks vragen naar verandertaal. Je kan hierbij 
verschillende soorten veranderuitspraken terugvinden: 

• Wens: stel vragen die “willen” of “wensen” bevatten 
o “Waar wil u volgend jaar graag staan in uw bewegingsgewoonten?” 

• Vermogen: stel vragen naar wat een persoon kan doen, capabel is om te doen of zou kunnen 
doen 

o “Indien u zou beslissen om meer te sporten, hoe zou u dat kunnen aanpakken?” 
• Redenen 

o “Waarom zou u meer willen bewegen?” 
• Nood 

o “Hoe belangrijk is het voor u om te stoppen met roken?” 

De belangrijkheidsschaal gebruiken 

Deze techniek is een verdere verfijning van het stellen van evocatieve vragen. De hulpverlener kan hierbij 
gebruik maken van een denkbeeldige schaal. 

Voorbeeld: “Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent 'helemaal niet belangrijk' en 10 betekent 'het 
belangrijkste voor mij op dit moment', hoe belangrijk is het dan voor u om te stoppen met roken?”. 

Het effectief oproepen van verandertaal gebeurt met de folluw-up vragen die men hierna stelt. Bv. 
“Waarom geeft u zichzelf een 3 en geen 0?”. 

Uitersten bevragen 

Bij een lage motivatie kan de hulpverlener verandertaal oproepen door patiënten te vragen om de 
uitersten van hun zorgen te beschrijven, of te peilen naar de uiterste gevolgen die gepaard zouden gaan 
met het huidige gedrag. Bv.: “stel dat je op deze manier zou doorgaan, wat is dan het ergste dat zou 
kunnen gebeuren?”. 
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Terugblikken 

Dit is een techniek om discrepantie te creëren tussen de huidige situatie (en het gedrag eraan gekoppeld) 
versus hoe de situatie vroeger/beter was (wanneer dat gedrag er niet was). Bv.: “Hoe was je leven 
voordat je drugs begon te gebruiken?”. 

Vooruitblikken 

Vragen om vooruit te kijken kan ook verandertaal uitlokken. Je gaat de patiënt vragen naar het beeld van 
de toekomst. Het doel is om een discrepantie bloot te leggen tussen het huidige gedrag dat de patiënt 
stelt en waar hij/zij zichzelf idealiter ziet in de toekomst. Bv.: “Hoe zou je graag hebben dat je leven eruit 
ziet over een jaar?”. 

Verkennen van doelen en waarden 

Bij het verkennen van doelen en waarden vraagt de hulpverlener naar wat belangrijk is in het leven van de 
patiënt. Dit kan een referentiepunt bieden waar tegenover het huidige gedrag kan afgewogen worden. 
Het ervaren van een discrepantie doet de patiënt nadenken over welke veranderingen nodig zijn om 
gedrag aan te passen om in overeenstemming te zijn met diens doelen en waarden.  

De kern hierbij is zoeken naar specificiteit: wat is voor deze unieke persoon werkelijk van belang? Als 
gezondheid belangrijk is, waarom dan? Wees niet snel tevreden met een algemeen antwoord, maar ga in 
gesprek tot het helder is welke betekenis bepaalde waarden en doelen voor je cliënt hebben. 

Reageren op verandertaal 
• Open vragen stellen 

o Toon interesse en nieuwsgierigheid door open vragen te stellen 
o Meer details laten geven 
o Bv.: “wat bedoelt u precies als u zegt dat alcohol u soms een slecht gevoel geeft?” 

• Bevestigen (affirmeren) 
o Bevestiging en soms positieve commentaar 
o Patiënt voelt zich gesterkt en bouwt vertrouwen en moed op 
o Bv.: “u heeft meteen al een concreet plan in uw hoofd, en heeft veel goede om moed om 

hiermee aan de slag te gaan” 
• Reflecteren 

o Zowel eenvoudig als complex 
o Ook non-verbaal (oogcontact, knikken,…) 

• Samenvatten  
o Linken van diverse elementen in een gesprek helpen verandertaal in de verf te zetten en 

nodigen uit tot meer 

Behoudstaal  
Wat is behoudstaal? 
Wanneer patiënten argumenten formuleren tegen verandering, wordt dit vaak gezien als weerstand. 
Aangezien de term "weerstand" vaak een negatieve connotatie heeft, waarbij de verantwoordelijkheid al 
te nadrukkelijk bij de "moeilijke" patiënt gelegd wordt, is er recent een trend om deze term achterwege te 
laten. 

Soortgelijk onderscheid als bij verandertaal: 

• Wens: “ik wil eten waar ik zelf zin in heb” 
• Vermogen: “ik heb het geprobeerd, maar ik denk niet dat ik het kan” 
• Reden: “ik heb geen tijd om te sporten” 
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• Nood: “ik heb nu wel andere dingen aan mijn hoofd” 
• Engagement: “ik heb het gehad met diëten, nooit meer” 
• Acitvatie: “ik ben er gewoon nog niet klaar voor” 
• Stappen zetten: “ik drink nu elke avond opnieuw een glas bij het eten” 

Reageren op behoudstaal  
Het is belangrijk om op een gepaste manier te reageren op behoudstaal. Hoe meer patiënten argumenten 
tegen gedragsverandering uiten, hoe kleiner de kans wordt op gedragsverandering. 

Reflectieve reacties op behoudstaal 
• Zuivere reflectie 

o Kan zowel eenvoudig als complex 
o Zie vorige leerpaden; soms voldoende om verandertaal op te roepen 

P: “Ik denk niet echt dat alcohol mijn probleem is.” 
H: “Je alcoholgebruik heeft nog niet echt moeilijkheden veroorzaakt...” 

P: “Goh, ja, ik heb soms wel eens een zwaar hoofd na een avondje uit…” 
• Versterkte reflectie 

o Wat patiënt vertelde aandikken en terugkaatsen 
o Ook wel overstatement genoemd 
o Doel: ambivalentie oproepen 

P: "Ik denk dat mijn eetgewoontes wel meevallen." 
H: "Er is helemaal geen ruimte voor verbetering..." 

P: "Wel, perfect is het natuurlijk ook niet." 
• Dubbelzijdige reflectie 

o Speciale vorm van reflecteren 
o Behoudstaal erkennen en integreren met voorheen uitgedrukte verandertaal 
o Letten op twee zaken 

§ Gebruik van voegwoord 
• “en” belicht ambivalentie 
• “maar” devaluatie van het eerste element 

§ Eerst behoudstaal en dan verandertaal 
• Door verandertaal als laatste te benoemen nodig je de patiënt uit om 

erop te reageren 

P: "Ik weet dat het misschien zou helpen, maar u begrijpt volgens mij niet hoe erg de pijn is. Als ik 
alleen mijn bed maar uit kom, laat staan als ik ga oefenen, heb ik een verschrikkelijke pijn in mijn rug. Ik 

voel het de hele tijd." 
H: "U heeft veel last, wat het moeilijk maakt om te beginnen wandelen of daar zelfs maar aan te 

denken, en tegelijk denkt u dat oefeningen u op de lange duur kunnen helpen om de pijn te 
verminderen." 

Strategische reacties op behoudstaal 
De verschillende manieren om te reageren hebben dezelfde functie als reflecteren; het geven van 
erkenning over wat de patiënt zegt en er niet tegen ingaan op een manier dat het uiten van behoudstaal 
alleen maar versterkt 

Autonomie benaderukken 

Hier stel je een respons die specifiek persoonlijke autonomie en controle erkent. Je geeft expliciet aan dat 
het aan de patiënt zelf is om al dan niet te kiezen voor verandering. Gesprekstechnisch is het belangrijk 
geen sarcasme of cynisme te gebruiken. Dit kan defensieve reacties uitlokken bij de patiënt 

• “Ik geef dit mee, maar je kiest uiteraard zelf of je het ook effectief doet.” 



BRENT BAEYENS 45 

 

Herkaderen 

Dit betekent dat je een andere betekenis voor of en ander perspectief biedt op wat de patiënt zegt. Op 
die manier nodig je de patiënt uit om de situatie op een andere manier te bekijken 

Voorbeeld: 

P: “Ik weet echt niet of ik dat zal kunnen…” 
H: “Het is een echte uitdaging voor u…” 

Of 
P: “Ik kan er niet tegen dat iemand zich zo moeit” 
H: “Je handelt graag onafhankelijk van anderen” 

Meegaan en er een draai aan geven 

Hierbij ga je mee met de behoudstaal, maar daarna volgt een kleine draai ov verandering van richting. Dat 
handhaaft de congruentie met de patiënt, terwijl je ruimte geeft voor het op gang komen van 
verandering. Vermijd sarcasme. Hieronder een voorbeeld: 

P: "Ik kan me mezelf niet voorstellen zonder roken. Het is een deel van wie ik ben, wat ik doe..." 
H: "Je zou jezelf niet zijn zonder sigaret. Het is zo belangrijk dat je het gevoel hebt dat je moet blijven 

roken, wat de kost ook is..." 
De beslissingsbalans verkennen 

Deze techniek is voornamelijk bruikbar wanneer er nauwelijks sprake is van verandertaal. Het is dan best 
om de patiënt eerst uit te horen over de voornaamste argumenten tegen verandering. Je kan vragen iets 
te zeggen/op te schrijven over huidige gedrag.  Het zorgt ervoor dat mensen gaan praten en zich op hun 
gemak gaan voelen + laat toe om ambivalentie aan beide kanten te belichten. Je kan ook vragen naar de 
negatieve effecten van het huidige gedrag. 

 

Onder één hoedje spelen 

De hulpverlener gaat mee in de argumenten tegen verandering, wat mogelijks het tegengestelde, dus 
verandertaal zal ontlokken. Hieronder een voorbeeld: 

P: "Ik denk dat dit me ook niet verder helpt. Ik voel me behoorlijk wanhopig." 
H: "Het is zeker denkbaar dat nog een poging niet veel uithaalt, dus kan je het misschien maar beter 

helemaal niet proberen. Waartoe ben je geneigd?" 
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Reageren op dissonantie 
Dissonantie heeft betrekking tot de relatie met de patiënt. In tegenstelling tot behoudstaal (waar de focus 
ligt op het doelgedrag), gaat dissonantie over de therapeutische relatie, of het niet op dezelfde golflengte 
zitten met de patiënt. 

• Verontschuldigen 
o Als door interventie dissonantie ontstaat à beleefdheid 
o Toont samenwerkingsverband aan 
o Bv.: “excuses, blijkbaar loop ik te hard van stapel.” 

• Affirmeren 
o Bevestiging kan helpen om spanning te verminderen 
o Bv.: “U heeft alles goed overdacht.” 

• Focus verschuiven 
o Soms spanning omdat cliënt zich beoordeeld voelt of bezig is met niet-uitgesproken 

oordeel van de hulpverlener 
o Focus verleggen als vraag van cliënt de spanning dreigt te verergeren 

P: "Denkt u nu echt dat ik verslaafd ben? 
H: "Mijn taak hier is niet om jou een diagnose te geven. Als mensen met mij praten over gebruik, dan 

heb ik vaak wel een mening over hoe problematisch sommige dingen die ze vertellen misschien zijn. Als 
dat voor jou belangrijk is om te weten, wil ik daar gerust iets over zeggen. Maar ik merk dat mensen 

meestal niet zo geholpen zijn met zo een etiketje van mij. Waar het over gaat, is hoe je zelf tegenover je 
drinken staat, en op welke momenten je zelf vind dat het wel of niet tijd is om iets te veranderen. Wat 

maakt bijvoorbeeld dat je nu die vraag stelt, naar dat woord “verslaafd”?” 
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Leerpad 4: Plannen 
Van oproepen tot plannen: gereedheid herkennen 
Je kan gereedheid grotendeels afleiden uit wat de patiënt zegt. Hierbij wordt verwezen naar de leerpaden 
rond verandertaal en het onderscheid tussen voorbereidende en mobiliserende verandertaal. Miller en 
Rollnick verwezen hierbij naar de metafoor van de heuvel (zie figuur hieronder). Motivatie oproepen en 
opbouwen voelt vaak aan als een helling bergop. Engageren, focussen en oproepen vraagt aandacht, tijd 
en inspanning. Plannen daarentegen is een bergaf. Er zijn steeds wel obstakels waar we voor moeten 
opletten. 

 

Er zijn een aantal belangrijke valkuilen in deze fase. Een duidelijk gevaar is dat de hulpverlener ervan 
uitgaat dat, u de patiënt gemotiveerd is, hij of zij de leiding kan nemen en de patiënt kan sturen. Dit is 
problematisch om twee redenen: 

• We zijn verre van zeker dat motivationele kwesties volledig van de baan zijn. Het is zelfs vrij 
waarschijnlijk dat er opnieuw ambivalentie zal opduiken, zeker wanneer het veranderplan niet 
van de patiënt zelf komt 

• Bij het plannen is het nog steeds essentieel om op te roepen, te bevragen en te luisteren naar 
ervaringen van de patiënt met betrekking tot wat best zal werken voor hem/haar. Plannen is een 
proces van onderhandelen en samenwerking 

Het tegengestelde scenario is ook gevaarlijk, namelijk dat de behandelaar te weinig richting of hulp biedt. 
Een totaal gebrek aan directiviteit van de behandelaar kan ervoor zorgen dat de patiënt blijft steken. In 
wat volgt gaan we kijken hoe een behandelaar kan te weten komen wanneer het tijd is om over te gaan 
tot verandering. 

Signalen van gereedheid herkennen 

Toegenomen verandertaal 
Een eerste signaal van gereedheid is een toename in de frequentie en sterkte van (voorbereidende) 
verandertaal. Hoe meer mensen hun verlangen naar, vermogen om, en nood aan verandering 
beschrijven, hoe meer openheid er zal zijn om na te denken over hoe dit zou kunnen gebeuren. Er hoeft 
geen verandertaal in elk van die categorieën te zijn, en het is zelfs niet noodzakelijk dat mensen specifiek 
zeggen dat ze willen veranderen. Wel is er voldoende verandertaal nodig, en de inschatting daarvan is 
grotendeels een klinisch oordeel. 

Hoe meer voorbereidende verandertaal je kan horen, des te meer kans dat je ook mobiliserende 
verandertaal zal beginnen horen, en dit is een bijzonder goede indicator voor gereedheid. 
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Dit zijn voorbeelden van duidelijke verandertaal: 

• “Ja, ik wil het proberen” 
• “Ik zal het doen” 
• “Ik ben er klaar voor om dit te doen” 

Maar je moet ook oor hebben voor minder krachtige signalen: 

• “Ik denk erover na” 
• “Misschien doe ik dat wel” 
• “Wellicht kan ik het proberen” 

De hulpverlener moet hierbij opletten dat hij/zij de uitspraken niet devalueert of reageert met een 
confronterende respons, want dit zal leiden tot weerstand. Bij het kleinste beetje verandertaal moet je 
positief en nieuwsgierig reageren. Probeer ook niet te forceren, want dan kan de patiënt terugtrekken. 

Stappen zetten 
Wanneer mensen beginnen over te hellen naar verandering, zetten ze soms één of twee stappen in die 
richting. Hoewel deze stappen nog zeer aarzelend kunnen zijn, is dit toch steeds een reden voor 
optimisme, nieuwsgierigheid en bevestiging. 

Een voorbeeld van hoe je beter niet reageert: 

• P: “Ik heb deze week twee dagen geen alcohol gedronken” 
• H: “Dus je hebt wel nog gedronken op de andere vijf dagen” 

Volgend voorbeeld is een gepastere manier om te reageren: “Goed, blij dat te horen. Hoe heb je dat 
gedaan?”. 

Afgenomen behoudstaal 
Naast de toename in verandertaal, kan ook gelet worden op een afname in behoudstaal. De verhouding 
tussen beide is eerder indicatief voor de gereedheid van de patiënt. Wanneer ze even sterk aanwezig zijn 
is er typisch ambivalentie. Wanneer verandertaal de bovenhand neemt op behoudstaal, is er een 
beweging naar verandering. De patiënt stopt beetje bij beetje met het verdedigen van het 
gedragsbehoud, en er is steeds minder inspanning nodig van de behandelaar. 

Vooruitzien 
De patiënt denkt hierbij na over hoe het zou zijn als de verandering wordt doorgevoerd. Daarbij kan de 
patiënt positieve en/of negatieve aspecten onder woorden brengen. Positieve statements klinken net als 
voorbereidende verandertaal, hieronder een voorbeeld: 

“Wat ik al niet zou kunen doen met al het geld dat ik uitspaar aan het stoppen met roken…” 

In het geval van obstakels worden deze het beste besproken met de patiënt. 

Vragen over verandering 
Patiënten stellen regelmatig vragen tijdens het overwegen van gedragsverandering. Los van het feit of 
de patiënt zich verandering voorstelt of kan voorstellen, wijzen vragen op een zoektocht naar opties. 
Hieronder enkele voorbeelden: 

• “Wat doen mensen doorgaans om te stoppen met roken?” 
• “Hoe groot is de kans dat ik mijn bloedsuikerspiegel omlaag krijg zonder medicatie?” 
• “Waaruit bestaat het behandelprogramma?” 
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Recapituleren en een sleutelvraag stellen 
De meest directe manier om te weten of de patiënt klaar is om te plannen, is door er gewoon naar te 
vragen, hieronder enkele voorbeelden: 

• “Klinkt het zinvol om even na te gaan hoe je je eetgewoonten zou kunnen veranderen?” 
• “Ben je bereid om even na te denken over hoe je fysiek actiever kan worden, of is dat 

vooruitgelopen op de zaken?” 

Een andere manier om de patiënt te benaderen is via de procedure van recapituleren en een sleutelvraag 
stellen. Deze worden hieronder verder toegelicht. 

Recapitulatie 
Een recapitulatie is een soort samenvatting van alle verandertaal die de patiënt tot zover gegeven heeft, 
met als doel een overgang te creëren naar het effectief plannen. Je kan dit best aankondingen vooraleer 
je over kan gaan tot een opsomming van de gebruikte verandertaal, dus de motivaties voor verandering 
die de patiënt ook reeds zelf heeft aangegeven.  

Het kan een krachtige ervaring zijn voor de patiënt om voor de eerste keer eens alles op een rijtje te 
horen. Belangrijk advies hierbij is om niet te overdrijven. Je hoeft niet elke specifieke veranderuitspraak 
van de patiënt te vermelden; besteed ook aandacht aan de ambivalentie bij de patiënt, inclusief enige 
erkenning van wat positief of aantrekkelijk blijft aan gedragsbehoud. Als je verandertaal overdrijft of 
behoudstaal negeert, zal je mogelijks weerstand uitlokken, wat een stap achteruit zou betekenen. 

Sleutelvraag 
Na de samenvatting kan een korte en eenvoudige vraag volgen, meer specifiek een sleutelvraag. Een 
sleutelvraag gaat over het doen. Enkele voorbeelden hiervan vind je hieronder terug: 

• “Wat zou je vervolgens doen denk je?” 
• “Wat denk je op dit moment voer stoppen met roken?” 
• “Nu we dit op een rijtje hebben gezet, wat is dan voor jou de volgende stap?” 

Let op: geen vragen stellen naar engagement (bv. “wat ga je doen?”), want dit zet druk op de patiënt op 
een kritiek moment, het engagement bevragen komt pas later. 

Een plan opstellen 
Er zijn talloze raamwerken, technieken en technologieën om veranderplannen te ontwikkelen. De bijdrage 
van motiverende gespreksvoering hieraan is eerder bescheiden, maar potentieel toch belangrijk. Iemand 
helpen met een veranderplan is geen zuiver praktische zaak, anders zou de patiënt het wel alleen kunnen. 

 

Plannen
Plannen van verandering

Evoceren
Ontlokken van de motivatie

Focussen
Hulperlener en cliënten stellen doelen vast en 

bepalen de agenda

Engageren
Gelijkwaardige werkrelatie aangaan met de cliënt
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Het planningsproces bij motiverende gespreksvoering betreft het zijn met de patiënt terwijl deze een 
werkzaam veranderplan opstelt. Uiteraard is dit geen passieve aangelegenheid voor de behandelaar. 
Engagement en focus zijn enorm belangrijk, en de hulpverlener biedt op bescheiden wijze de nodige 
expertise aan. De bijdrage van MGV is dan ook compatibel met om het even welke praktische tools die 
gebruikt kunnen worden bij veranderplannen. 

Soms kan het behulpzaam zijn om te werken met een schriftelijk veranderplan, waarin samengevat wordt 
wat de patiënt van plan is te gaan doen. Op ufora is een werkblad te vinden dat kan gebruikt worden ter 
ondersteuning van het opstellen van een veranderplan.  

Er kunnen ruwweg 3 scenario’s optreden, die elk een verschillende aanpak vragen. In wat volgt worden de 
verschillende scenario’s overlopen. 

Scenario 1: wanneer er een duidelijk plan is 
Voor sommige mensen is het pad meteen duidelijk en weten ze waar ze naartoe willen. In dit geval is het 
voor de behandelaar van belang om het specifieke plan te helpen consolideren. Dit kan door 
opeenvolgend de volgende technieken te hanteren: 

• Samenvatten 
o Een heldere samenvatting bieden helpt om zeker te zijn dat zowel de behandelaar als de 

patiënt het plan begrijpen en er hetzelfde over denken 
• Mobiliserende verandertaal oproepen 

o De samenvatting wordt typisch gevolgd door een vraag, die kan peilen naar verschillende 
zaken: 

§ Activerende uitspraken oproepen: “ben je bereid om dit eens te proberen?” 
§ Vragen naar engagement: “is dit wat je wil gaan doen?” 
§ Specifieker worden: “hoe zou je dat precies aanpakken?” 
§ Een moment vastleggen: “wanneer zou je dit doen?” 
§ Voorbereiden: “wat zou een eerste stap zijn?” 

• Troubleshooting 
o Samen kijken met de patiënt wat mis kan lopen. Wat zijn de mogelijke obstakels of 

onverwachte moeilijkheden die kunnen opduiken? 
o Als behandelaar peil je ook best hoe de patiënt met deze zaken zou omgaan, de kans is 

groot dat hierop verdere mobiliserende veranderuitspraken zullen komen 
o Vermijd hier om zelf oplossingen te geven: laat de patiënt hier zelf over nadenken en 

reflecteren! 
• Specifieker worden 

o Zelfs met een duidelijk doel kan het behulpzaam zijn 
o Gebruik hierbij doelschalen  
o Je ontwikkelt hierbij een schaal van -3 tot +3. Het nulpunt van de schaal beschrijft de 

status quo, waarbij +3 staat voor de best mogelijke uitkomst en -3 voor de slechts 
mogelijke uitkomst.  

o Het gebruik van dergelijke schaal laat toe voor zowel patiënt als behandelaar om 
voortuigang (of achteruitgang) betreffende het doelt te bepalen. 

Scenario 2: wanneer er verscheidene duidelijke opties zijn 
De taak hierbij is om te prioriteren en te kiezen tussen deze opties. Dit omvat volgende elementen 

• Doel bevestigen, niet enkel het LT doel maar ook eventuele KT subdoelen 
• Opties bekijken die beschikbaar zijn of besproken werden (expertise behandelaar is van belang 

om evidence-based te werken, maar enkel op vraag van of na toestemming van de patiënt) 
• Voorkeuren patiënt oproepen (behandelaar versterkt, enkel met toestemming van patiënt, advies 

over alternatieven die niet behulpzaam zijn) 
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• Plan samenvatten (zodat het duidelijk is voor patiënt en behandelaar, gevolgd door oproepen van 
mobiliserende verandertaal) 

• Troubleshooting (behandelaar identificeert mogelijke obstakels en bespreekt met patënt eraan 
gedaan kan worden) 

Op Ufora is een uitgebreid voorbeeld terug te vinden. Dit is een gesprek waarin je kan zien hoe de 
therapeut een cliënt, die recent een diabetesdiagnose gekregen heeft. 

Scenario 3: wanneer er geen duidelijk plan is 
In dit geval weet de patiënt niet wat de volgende stap zou kunnen zijn. De taak is hier om samen een 
veranderplan te gaan ontwikkelen. Hierbij is het cruciaal om niet in de val te trappen om de patiënt te 
vertellen wat gedaan moet worden. 

Het startpunt is hetzelfde als in scenario 2, namelijk het bevestigen van het doel of de doelen. Wees zeker 
van de door de patiënt gekozen bestemming. Indien dat niet duidelijk is kan het nodig zijn om bijkomend 
te focussen, alsook op te roepen, en motivatie voor het doel te bevestigen. 

De volgende stap zal het genereren van opties zijn. Zowel patiënt als behandelaar zijn hiervoor de bron. 
Indien de behandelaar een suggestie doet, weliswaar met toestemming, is het best om verschillende 
opties aan te bieden, en het proces samenwerkend te houden. 

Verandering ondersteunen 
Omdat motiverende gespreksvoering vooral een klinische stijl is, is deze perfect compatibel met een 
brede range van specifieke gedragsveranderingstechnieken en behandelmethodes. Het is dan ook best 
om motiverende gespreksvoering niet te zien als een op zichzelf staande behandeling, maar om dit te 
integreren met andere benaderingen.  

 


